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LIETUVOS RESPUBLIKOS
ŠVIETIMO ĮSTATYMO NR. I-1489 8, 9 IR 47 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS
2017 m.

d. Nr.
Vilnius

1 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 8 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
„3. Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam
sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne
anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai.“
2 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 9 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
„3. Pagal pradinio ugdymo programą vaikas pradedamas ugdyti, kai jam tais kalendoriniais
metais sueina 7 metai. Pradinis ugdymas pradedamas vaikui teikti vienais metais anksčiau, kai vaikas
tėvų (globėjų) sprendimu buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau, kaip
nurodyta šio įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje.“
2. Pripažinti netekusia galios 9 straipsnio 4 dalį.
3 straipsnis. 47 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 47 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:
„6) 5 metų sulaukusį vaiką leisti mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, o 6 metų
sulaukusį vaiką – pagal pradinio ugdymo programą;“.
2. Papildyti 47 straipsnio 1 dalį nauju 7 punktu:
„7) tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą arba švietimo pagalbos
tarnybą, kurios aptarnavimo teritorijoje yra švietimo teikėjas, dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal
priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo ir ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kreipimosi
dienos gauti iš šių tarnybų rekomendacijas dėl vaiko pasirengimo mokytis;“.
3. Buvusius 47 straipsnio 1 dalies 7 ir 8 punktus laikyti atitinkamai 8 ir 9 punktais.
4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas
1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2018 m. vasario 1 d.
2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras iki 2018 m. sausio 31 d. priima šio
įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.
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